
i wrażliwa osoba. Zawsze jest 

gotowa do pracy i pomocy, 

angażuje się bez reszty i można 

tylko od niej się uczyć.  

R: Czy ma Pani czas wolny 

pomimo tylu obowiązków ?  

RW: Oczywiście, że tak. 

Wszyscy jesteśmy zapracowa-

ni, ale ważne jest, abyśmy wy-

gospodarowali chociaż parę 

chwil dla siebie. Kocham przy-

rodę i w każdej wolnej chwili 

podziwiam jej piękno, bardzo 

mnie to uspokaja.  

R: Czy lubi Pani pracę z mło-

dzieżą ?  

RW: Uwielbiam pracować z 

młodzieżą, bardzo szanuję po-

glądy młodych ludzi. Z przy-

jemnością obserwuję, jak roz-

wijacie się, dążycie do zaistnie-

nia w tym zwariowanym świe-

cie. Zawsze powtarzam, że 

młodość ma swoje prawa. Dla-

tego Was wspieram i rozu-

miem. Pamiętam, jak byłam w 

Waszym wieku - nie było dla 

mnie rzeczy niemożliwych i 

tak jest z Wami.  

R: Bardzo Pani dziękuję za 

wywiad!  

RW: Dziękuję. 
 

Wywiad przeprowadziła 

uczennica klasy I B, 

Oliwia Jankowska 

Redaktor: Dzień dobry. 

Mam zaszczyt porozmawiać 

dziś z panią Renatą Wróbel. 

Proszę powiedzieć, czym się 

Pani zajmuje w naszym li-

ceum?  

Renata Wróbel: W Liceum 

jestem pedagogiem szkol-

nym, uczę edukacji dla bez-

pieczeństwa, WDŻ oraz je-

stem nauczycielem wspoma-

gającym niektórych uczniów. 

Jestem też opiekunem Samo-

rządu Szkolnego  

i Szkolnego Klubu Wolonta-

riatu.  

R: Czy uważa Pani, że stano-

wisko pedagoga jest trudną 

pracą?  

RW: W przeciwieństwie do 

pracy innych nauczycieli mo-

ja rola wygląda troszkę ina-

czej. Nie muszę stawiać ocen, 

ale pomagam dzieciom w ich 

codziennych trudnych sytu-

acjach, być dla nich wspar-

ciem. Jednak najważniejszą 

dla mnie kwestią jest dla mnie 

to, aby stać na straży Wasze-

go bezpieczeństwa, żebyście 

w chwilach przygnębienia 

mogli przyjść do mnie i się 

wyżalić, żebyście mieli do 

mnie zaufanie.  

R: Czy jest coś, czego Pani 

nie lubi w swojej pracy?  

RW: Najbardziej nie lubię  

w swojej pracy tego, kiedy 

nie mogę komuś pomóc, bo 

ten ktoś po prostu odrzuca 

chęć wsparcia. Tracę wtedy 

wiarę we własne siły i nadzie-

ję na to, że pomogę jakiejś 

osobie rozwiązać problem. To 

jest chyba najbardziej przy-

kre. 

R: Jak układa się Pani współ-

praca z przewodniczącą Sa-

morządu Szkolnego, Nikolą 

Kunysz?  

RW: Z przewodniczącą Sa-

morządu Szkolnego bardzo 

dobrze mi się współpracuje. 

Nikola to bardzo aktywna  

Wywiad z opiekunem Samorządu Szkolnego Liceum 
Ogólnokształcącego im. Stanisława Lema  
w Stanisławowie Pierwszym, panią Renatą Wróbel  

24 i 29 LISTOPADA - 
KATARZYNKI i ANDRZEJKI 

Czym są Andrzejki i Katarzynki?  

Kiedyś były to wieczory spotkań i wróżb dziew-

cząt w Andrzejki i chłopców w Katarzynki marzą-

cych o narzeczonych i małżeństwie. Dziś wróży-

my raczej dla zabawy i przyjemności, niż po to, by 

poznać imię, stan i zamożność przyszłego partnera 

życiowego. 

 

Renata Wróbel 

Ważne tematy: 

 
 WYWIAD Z OPIEKUNEM 

SAMORZĄDU SZKOLNEGO 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁ-

CĄCEGO IM. STANISŁAWA 

LEMA W STANISŁAWOWIE 

PIERWSZYM, PANIĄ  

 RENATĄ WRÓBEL 

 24 I 29  LISTOPADA –

KATRZYNKI I ANDRZEJKI 
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 4 
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ARTYŚCI DWUDZIESTO- 
LECIA – A. ASTON 
 
KĄCIK WIERSZOKLETÓW 
 
PROJEKTY EDUKACYJNE  
W NASZEJ SZKOLE 



 W 1916 po wygranej przez Legiony Polskie bitwę o Kostiuchnówkę, sprawa Polski na arenie międzynarodowej wy-

sunęła się na pierwszy plan, ponieważ mocarstwa światowe zorientowały się, że jeśli obieca się Polakom, że walczą o niepod-

ległość, to zrobią wszystko, co oznaczało potencjalnych kilka milionów rekrutów do walczących w I wojnie światowej armii.  

 Pierwsi byli Niemcy i Austriacy, którzy proklamowali utworzenie niezależnego państwa polskiego. Nie była to jed-

nak opcja, która zadowoliła polskich działaczy i polityków. Jednym z nich był Józef Piłsudski, który dzięki swojej popularno-

ści w Legionach, zaczął tworzyć Polską Siłę Zbrojną i tajną organizację "Polską Organizację Wojskową" , która miała być 

asem w rękawie Józefa Piłsudskiego. W 1917 roku Niemcy zażądali, 

aby polscy żołnierze złożyli przysięgę na wierność cesarzowi niemiec-

kiemu, po tym, kiedy Polacy odmówili złożenia przysięgi, zostali wysła-

ni do obozów internowania, a Piłsudski do twierdzy w Magdeburgu.  

 W tym samym czasie na zachodzie Europy polscy politycy 

zaczęli promować polską sprawę i tak w 1917 roku powstała złożona  

z polskich ochotników we Francji tzw. Błękitna Armia generała Włady-

sława Hallera.  

 W 1918 roku, kiedy było pewne, że Niemcy przegrają konflikt, 

Józef Piłsudski został zwolniony z więzienia. 10 listopada przybył do 

Warszawy, a 11 listopada, po oficjalnym zakończeniu wojny w Europie, 

kiedy Austro - Węgry się rozpadły, Cesarstwo Niemieckie leżało poko-

nane, a w Rosji szalała rewolucja, Piłsudskiemu już nikt nie przeszko-

dził w realizacji jego planów. Ogłosił utworzenie niepodległego państwa 

polskiego i przez następne 4 lata jako naczelnik kraju, tworzył podstawy 

państwowości, walczył o granice nowej Polski i jednoczył ziemie zagar-

nięte przez trzech zaborców.  

 I tak po 123 latach, państwo polskie, odrodziło się na nowo. 

        

         Opracował Mikołaj Jacyna, kl. I I B 

 
 

 

 

Cześć wszystkim! Jestem Natalia i mam 15 lat. 

         Chodzę do klasy I B.  

 

 Tańczę tak naprawdę od dziecka. Taniec 

jest czymś, dzięki czemu mogę się wyrazić. Zauwa-

żyłam, że taniec w moim przypadku to nie tylko 

sport, jaki uprawiam, lecz stał się moim stylem by-

cia. 

Poświęcam na niego każdą wolną chwilę. Moim 

mottem stało się zdanie 

"Dzień bez tańca, to dzień stracony". 

Taniec to sport, w którym można się nieustannie 

rozwijać. Przez całe życie tańczyłam tylko w czte-

rech różnych szkołach tanecznych, z każdej z nich 

wyciągnęłam jakąś lekcje. Nie tylko nauczyłam się nowej choreografii, ale rów-

nież poznałam nowych ludzi, nauczyłam się siebie doceniać, przekraczam granice 

swojej wytrzymałości i odkryłam, że jeśli chcę osiągnąć swój cel, to go zdobędę. 

W tańcu najbardziej lubię łączyć hiphopowy styl z elementami dancehallu i latino. 

Wychodzi z tego piękna mieszanka stylów, którą chcę kontynuować i rozwijać się 

w niej. 

 

 CIEKAWOSTKI HISTORYCZNE -  JÓZEF PIŁSUDSKI I NOWA POLSKA 

NASZE PASJE – TANIEC 
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Dziś zapraszam do nauki 

nazw przedmiotów szkol-

nych. 

 

UWAGA: W nawiasach 

umieściłam wymowę. 

 

Метематика - [matiematika] 

- matematyka 

Информатика - 

[infarmatika] - informatyka 

Географія - [gieagrafija] - 

geografia 

Химия - [chimija] - chemia 

  

Физика - [fizika] - fizyka 

Биология - [bi.alogja]-biologia 

История - [istorija] - historia 

Английский язык - [anglijskij 

jazyk] - język angielski 

Русский язык - [ruskij jazyk] - 

język rosyjski 

Физ - культура - [ fiz-kultura] - 

w-f 

A teraz wierszyk, który 

recytują rosyjskie dzieci, 

kiedy odpoczywają od pi-

sania. Spróbujcie wyrecy-

tować go razem z Nimi. 

 

"Мы писали. 

Мы писали. 

Наши пальчики устали. 

Мы немного отдохнём – 

И опять писать 

начнём". 

 Andrzejki to wieczór wróżb odprawianych w nocy z 29 na 30 listopada, czyli w wigilię świętego Andrzeja- 

patrona Szkocji, Grecji i Rosji. Organizowane jest przed rozpoczęciem adwentu, dlatego jest to doskonała okazja do 

ostatnich hucznych zabaw. W Polsce sformułowania „andrzejki” po raz pierwszy w 1557 r. użył Marcin Bielski - rene-

sansowy poeta, pisarz oraz tłumacz. O andrzejkowych wróżbach pisał w swojej sztuce teatralnej „Komedyjka Justyna  

i Konstancyjej”.  

 Początkowo Andrzejki traktowano bardzo poważnie i miały charakter tylko i wyłącznie matrymonialny - wróż-

by wykonywano indywidualnie, w odosobnieniu i były przeznaczone jedynie dla niezamężnych dziewczyn. W później-

szym czasie natomiast Andrzejki zaczęto organizować wspólnie w grupach 

rówieśniczych panien na wydaniu. Współcześnie Andrzejki to niezobowiązu-

jąca zabawa, głównie dla młodzieży i dorosłych zarówno dla kobiet, jak  

i dla mężczyzn. Najpopularniejsza wróżba andrzejkowa to oczywiście lanie 

wosku przez dziurkę od klucza. Ponadto znane są także takie wróżby jak 

m.in. przestawianie butów, rzucanie karteczkami, łódki na wodzie czy obierki 

z jabłek.  
   

                                              Artykuł przygotowała uczennica klasy II B Oliwia Kurant 

Zapraszamy na LEKCJE ROSYJSKIEGO Z KASIĄ  

29 LISTOPADA - ANDRZEJKI 

24 LISTOPADA - KATARZYNKI 

ki. Wiele z tych wróżb zwią-

zane jest z tematyką snu. 

Istnieje przysłowie mówiące, 

że " W noc świętej Katarzy-

ny pod poduszką są dziew-

czyny". Kobieta, która poja-

wi się w danym śnie jest 

najprawdopodobniej przyszłą 

żoną kawalera.  

Katarzynki charakteryzują 

się tym, że mężczyzna cho-

wa pod poduszkę karteczkę 

lub ptasie pióro - dzięki temu 

podczas snu ukaże się ptak, 

mówiący wiele o jego przy-

szłej żonie.  

Biała kura symbolizuje ślub 

z młodą kobietą, pojawienie 

się czarnej kury świadczy  

o zaślubinach z wdową. Nato-

miast jeśli we śnie pojawi się 

siwy koń, mężczyzna nie ma 

nadziei na ożenek. 

 Także chłopcy, zachę-

camy do sprawdzenia, co Wam 

się przyśni dzisiejszej nocy, 

 Jest to święto odpo-

wiadające zwyczajom andrzej-

kowym. Znaczącą różnicą 

między katarzynkami a an-

drzejkami jest to, że były one 

obchodzone przez kawalerów. 

Jednak z biegiem lat przestały 

być tak popularne jak andrzej-

ki, które zaczęły być nocą 

wróżb zarówno dla kobiet, jak 

i dla mężczyzn. 

 Katarzynki obcho-

dzone są w nocy z 24 na 25 

listopada, w wigilię św. Kata-

rzyny Aleksandrowej, podczas 

niej odbywają się wróżby ka-

walerów, które dotyczą ożen-

ku oraz poszukiwania partner-
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Artykuł 

przygotowała 

uczennica 

klasy II B 

Karolina Zając 

Kateryna Demkiv, 

z klasy I B 
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Zapraszamy Was do nowego  działu 

poświęconego artystom  

dwudziestolecia międzywojennego.  

 

Poznajcie dziś Adama Astona. 

Adam Aston, a właściwie Adolf Loewinsohn, urodził się 

17 września 1902 roku w Warszawie. Uczęszczał do gim-

nazjum im. Mikołaja Reya, gdzie zaczynał naukę śpiewu. 

W 1920 roku wstąpił do wojska i brał udział w wojnie  

z bolszewikami. Maturę zdobył w 1921 roku, a w 1923 

roku rozpoczął studia prawnicze w Warszawie, które porzu-

cił dla kariery muzycznej, którą zaczął w 1927 roku, doko-

nując pierwszego nagrania, a rozwijał się w Chórze Warsa, 

do którego wstąpił w 1930. Pracował w holenderskiej fir-

mie zajmującej się produkcją alkoholi, gdzie szybko został 

dyrektorem przedstawicielstwa. Ukończył też kurs stomato-

logiczny.  

Następnie występował w kabaretach i rewiach przedwojen-

nej Warszawy. Na początku artystycznej drogi przyjął przy-

domek Adam Aston wymyślony przez jego przyjaciela 

Henryka Warsa. Złoty okres przeżywał w drugiej połowie 

lat 30. XX wieku, po rolach w filmach ,,Dwie Joasie” 

oraz ,,Manewry miłosne”. Wziął także udział w Międzyna-

rodowym Konkursie Śpiewaczym Polskiego Radia, zorga-

nizowanym w 1935. W tym samym roku ożenił się z Lucy-

ną Nowikówną. We wrześniu 1939 roku z pracownikami 

Polskiego Radia, został ewakuowany do Lwowa, gdzie  

w latach 1940/1941 występował z zespołem TEA JAZZ 

Henryka Warsa. W 1941 postanowił uciec razem z żoną do 

Armii Andersa na Bliski Wschód.  

 
 W 2 Korpusie Polskim należał do wojskowego teatru rewiowe-

go ,,Polish Parade”, brał udział w audycjach Polskiego Radia w Kairze, 

uczestniczył w walkach pod Monte Cassino, za co został odznaczony.  

W Italii nagrał płytę ,,Płyta Polska 2 Korpus Polski-wydział dobrobytu 

żołnierza”, na której jako pierwszy wykonał pieśń ,,Czerwone maki na 

Monte Cassino”. Wystąpił też w filmie ,,Wielka Droga” z 1946 roku, gdzie 

jako śpiewak, wykonał tę piosenkę.  

Po wojnie Adam Aston zamieszkał w Londynie, w 1948 roku wyemigro-

wał do RPA. Występował tam w polskim klubie i przez 10 lat był dyrekto-

rem fabryki papieru. W 1959 po zawale wrócił do Anglii, w 1964 roku 

pierwszy raz po wojnie odwiedził ukochaną Warszawę i nagrał prawdopo-

dobnie napisaną przez siebie jeszcze w czasie służby w 2 Korpusie, piosen-

kę o tytule „Piosenka o Warszawie” i według swoich obliczeń nagrał on 

960 utworów. Zmarł 10 stycznia 1993 roku w Londynie. 

    Artykuł przygotował Mikołaj Jacyna, II B 

Adam Aston  - zdjęcie prawdopodobnie pochodzi z 2 połowy 

lat 30. XX wieku.  

Adam i Lucyna Astonowie -zdjęcie z 1945 lub 1946 roku prawdopodobnie zostało wyko-

nane we Włoszech i jest też chyba jedynym zachowanym zdjęciem żony Astona . 
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Nasze liceum w akcji Czytaj.pl –  
upoluj swoją książkę  

Po raz drugi nasza szkoła przystąpiła do największej 

akcji czytelniczej w Polsce Czytaj.pl - upoluj swoją 

książkę. 

Niektórzy z Was zostali Ambasadorami tej akcji, a 

znakiem rozpoznawczym jest koszulka z ko-

dem dającym dostęp do 12 książkowych bestselle-

rów.  

KĄCIK WIERSZOKLETÓW 

Patrz … 

 
Patrz, jak gwiazdy zdobią noc  

Lecz piękniejsze od gwiazd są 

oczy twe  

Co nade mną dziwną mają moc  

Każą kochać dzień i noc  

 

Wszystkie słowa w tę noc giną  

Są tylko twoje oczy 

Nie chcę, by ten czar minął  

Bo wtedy twe oczy zaginą  

Noc da nam moc i szczęście  

Niech noc nie kończy się  

Bo w nocy działa Twych oczu 

zaklęcie  

Co mi miłować każe niepojęcie  

 

Już zaraz kres nocy  

Już widzę, jak nadchodzi świt  

Zaraz koniec oczu Twych mocy  

Już nic mnie tak nie zauroczy  

Po oczach został tylko żal  

Prysł tej nocy czar  

Odeszłaś w dal  

Niech wróci tamtej nocy szał. 

  Nikodem Fest 

PROJEKTY W NASZEJ 

SZKOLE 

Str. 5 

W dniu 26 października nasza szkoła 

przystąpiła do realizacji projektu 

DEUTSCH PLUS + i tym samym 

została członkiem w prestiżowej sieci 

szkół w Polsce.  
Projekt  ma na celu wsparcie szkoły w 

działaniach na rzecz języka niemiec-

kiego. Nawiązując współpracę z Goet-

he-Institut, który jest ważnym partne-

rem, zapewniający polepszenie jakości 

zajęć lekcyjnych z języka niemieckie-

go, szkoła została także objęta patrona-

tem Ambasady Niemiec w Polsce.  

PROJEKT  DEUTSCH PLUS + w naszym LO  

W ramach projektu DEUTSCH 

PLUS+ trzech uczniów naszego li-

ceum będzie miało zaszczyt wziąć 

udział w obozie językowym 

„ J U G E N D C A M P  D I G I -

TAL” DEUTSCH PLUS+ . 

 

Projekt będzie trwał tydzień, a tema-

tyka będzie dotyczyła ekologii, ko-

munikacji oraz krajoznawstwa. Koor-

dynatorem tego całego spotkanie bę-

dzie Goethe – Institut in Freiburg. 

By zakwalifikować się do udziału w 

obozie językowym, uczniowie musie-

li zrealizować zadanie, które  

 

polegało na nakręceniu filmu o te-

matyce ekologicznej oraz przekona-

niu jury, że to właśnie Oni powinni 

wziąć udział w tym przedsięwzię-

ciu. Wszystko oczywiście odbywało 

się w języku niemieckim.  

W obozie językowym może wziąć 

udział tylko dwunastu uczniów, a 

wśród nich znaleźli się:  Jakub Ba-

la, Kuba Jankowski, Dawid To-

polski z klasy 1A naszego LO. 

 

Dodajmy, że opiekunem projektu 

jest nauczycielka języka niemieckie-

go, p. Izabela Kudła.  

 

Serdecznie gratulujemy i życzymy 

owocnej pracy.   



Zachęcamy do znalezienia 

11 różnic. 

ŁAMIGŁÓWKI DLA NASZEJ SZKOLNEJ 
GŁÓWKI 

G A Z E T K A  L I C E U M  O G Ó L N O K S Z T A Ł C Ą C E G O  I M .  S T A N I S Ł A W A  L E M A   
                W  S T A N I S Ł A W O W I E  P I E R W S Z Y M   

UWAGA! 

Następny numer —

wydanie  świąteczne  

Na jesienne długie wieczory Tosia 

z klasy I B przygotowała Wam 

krzyżówkę. 

Życzymy połamania głowy. 

1. Roślina, której owoce często są wykorzystywane przez dzieci 

do tworzenia korali 

2. Często pada jesienią 

3. Spadają z drzew 

4. Miesiąc rozpoczynający jesień 

5. Święto obchodzone w ostatni dzień października 

6. Kolor liści spadających z drzew  

 

Hasło …………………….. 


